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Karta produktu

Wetrok Polex
Środek myjąco-pielęgnujący do kuchni
Korzyści:
Wydajny i skuteczny środek czyszczący.
Do usuwania tłuszczów / olejów pochodzenia zwierzęcego / roślinnego.
Zastosowanie:
Do ręcznego czyszczenia zmywalnych, odpornych na działanie alkaliów
powierzchni i urządzeń (piece kuchenne, piekarniki, ruszty grillowe itd.).
Do czyszczenia podłóg w zakładach przetwórstwa spożywczego
(kuchnie, restauracje, zakłady przemysłowe i produkcyjne).
Warto wiedzieć:
Po użyciu wypłukać czystą wodą urządzenia używane do pracy oraz
zbiornik i systemy przewodów w szorowarkach automatycznych.
Właściwości:
nie pieni się
lekko alkaliczny
nieperfumowany
pH koncentratu:

Dozowanie (do zimnej wody):
Czyszczenie regularne
0,05 l – 0,1 l w 10 l
Czyszczenie okresowe
0,2 l – 0,4 l w 10 l

Główne składniki:
środki powierzchniowo-czynne, mydło, środek kompleksotwórczy,
rozpuszczalnik, środki konserwujące
Przechowywanie / trwałość:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze
wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik
przechowywać zamknięty. Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.
Zalecane metody użycia:
Czyszczenie na mokro (ręcznie)

Nanieść roztwór czyszczący na zabrudzone powierzchnie, ewentualnie
odczekać do zadziałania. Czyścić powierzchnię odpowiednim padem ręcznym
/ szczotką. Brudną wodę zebrać ścierką. W razie potrzeby
osuszyć czyszczoną powierzchnię czystą, suchą ścierką. Wyczyszczone
powierzchnie spłukać czystą, zimną wodą i w razie potrzeby wytrzeć do
sucha.
Wycieranie na mokro (ręczne)

Umyć podłogę w celu związania kurzu lub odkurzyć na sucho. Zanurzyć
mop w roztworze czyszczącym, dobrze wycisnąć, wytrzeć wykładzinę
podłogową na mokro.
Szorowanie z odsysaniem

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne
zanieczyszczenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu /
odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorowarką
z odpowiednim padem / szczotką.
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